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Perspectives triangulades al voltant dels sabers i
competències
professionals
en
la
intervenció
socioeducativa amb adolescents i joves en risc
d’exclusió social
En dues recerques recents sobre intervenció socioeducativa amb adolescents en risc
d’exclusió social i joves extutelats es va abordar el tema de les competències
especifiques que han de desenvolupar els professionals per poder intervenir de manera
eficaç amb aquest collectiu (2011-2013).
Els i les professionals consultats, fonamentalment educadors socials, psicòlegs,
pedagogs i treballadors socials, fan referència molt àmplia en aquest sentit a la
necessitat de formació al voltant de qualitats personals, relacionals i competencials.
Entre elles, consideren imprescindibles a la seva pràctica socioeducativa el ser proper
als/les joves i adolescents, el suport a les seves necessitats i demandes, l’empatia i les
habilitats de comunicació, la transparència en el discurs, la flexibilitat i capacitat
d’adaptació a situacions canviants e incertes, el treball en equip, la tolerància i la
frustració envers els valors de l’altre, la paciència, la creativitat i el sentit de l’humor.
D’altra banda, es reconeix la gran diversitat dels perfils professionals i del tipus de
formació amb què s’accedeix a la intervenció socioeducativa amb aquests collectius
vulnerables. Es considera aquest com un dels elements que més l’enriqueix i que
promou la innovació socioeducativa.
Quant als i les adolescents i joves que van participar a les recerques, valoren
especialment el bon tracte, l’empatia i el suport rebuts, així com algunes de les
qualitats i competències que els propis professionals també subratllen, com el respecte,
la comprensió, l’escolta, l’ajut, la claredat en les explicacions i el sentit de l’humor.
Destaquen amb puntuacions especialment elevades qualitats dels i les professionals
com la seva facilitat de comunicació, la seva paciència i amabilitat, totes elles
valorades amb puntuacions properes a l’excellent. Alhora, manifesten clarament la
seva consideració sobre les persones que treballen amb ells com professionals que
“saben el que fan”.
Els mateixos adolescents i joves tenen una excellent opinió de les entitats socials que
treballen amb ells i valoren la seva experiència als programes desenvolupats per elles
amb una mitjana de notable alt a excellent, a l’igual que succeeix amb la seva
valoració mitjana sobre els aprenentatges adquirits en aquests programes d’intervenció
socioeducativa.
Aquesta informació sintetitza la perspectiva dels agents i collectius implicats en aquest
tipus d’intervenció socioeducativa, orienta envers algunes prioritats en relació a la
formació i selecció dels seus professionals i reforça en gran mesura els principis i les
estratègies d’intervenció posats a la pràctica amb adolescents i joves en risc d’exclusió
social.
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